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 וכמנם . 0046 ימנ' סתחנרומו נענץ .סונים

 מלאחסון ד6ניל1' ספי דעסר s)lpno'3סקדוו'
 נסון חר וחייסון קיטן גסון חד וגרס"6יסו
 ופיסו קינון דלקו דנרי6ס נע"ס סכי ד165מס
 נרים ס"ס מסתלסלות סער נאת וע' וכו'.חד
 גנחץ 3'ס ס6'ס כחג נקיטר ס6ני5ומסדר

 נוגע 6יננ סעולמוח 3כל וסמפפטושסחלנסוחו

 ולכן 3גישע ול6 ל3ד 6ני4מ געו5ס זולתיודגי
 ורוסי נפעל ופס ממומס. יסתנס ולמטסמפס
 סס6נילר כ' סג"ל מ6מלסתקוגי נפי פיז6ג"ע
 מם6"נ נמוגי 6לקווע גו שכליס נח" גסכו4
 סגין סענמי סתי4ק סם מנוקר וכן עזם.3גי"ע
 עדם ס6לקו' 3עגק גהע סע1למ1' %ס6ני6'
 סרת*ו נסקרמ' 6ני'ע n1~SIP כיור סערגרים
 פ*6. ס~ס תער פרג. ס"ס ספחלםלומונסער
 וריב פ*ג למישע סרר שער פ'6.  סלמותומער
 נין סוניס ועניגיס נחי חלוקי כמס וכיונקפ"נ

 פיטיס. פרטימעלמות
~hlit)o 

 סווסר נכ5
 מקוח כלנע ס' נסוף סיטנ וש ס6רהזל.ודגלי
 נכעסי .מקורס יח4פ יויעחו נענין כסףסקל

 ויחר . סעו5מו' נין נוס ס6ריז"ל מחיאסברס.
 . עליון 6ל כמו מקר6ומ כמס סמניט כןעל
 6*6 כחת h~pn 56מ65 6סר כממיס.יופג

.o~mh5מתנות וג' קרופוח. עפר רד5 מנו וכן 
 סעני4 6מיממ אבל : מזו למעלס יומקודמומ.
 : לנטת וחלך מסט וזנך שוךסט

 גיס 6'ם יתיר ס"דון נווסר. נכ'מ וינוארבי
bSnnכל pnSP וסייט . עובין כ5 וסוננ 
 ומנדט . עלמין כbSnn 5 נגחי נקרה ית'סמורו
 סנסנוחיט נעגין נמו'סק "טוינו 6סרכפי

 . נחום ספנחגו וכפי . ומנחנתורס
 יתש נקר"

 ע5מין כhSnn 5 מנחי' . עיין כ5 סוננגנתי
 רוקענין : מנרנו דנר מסתר 6לקיס כגטסו6
 6תר עמס גס יות3' שנרו . ס6מח ורליכי

 סו6 נלנוכו מעימות ותידםסנרה
 מס"

 כל
 גמות נמטוי כלס וסנריוח nim~nelסש5מומ
 ממפ. כמכמש מלנדו עוד והין פרוט.61חדומ
 1'ל. סליקת וגסס מפורסים ממקל6ומוכמם"ל
 CbD~OI קורס לוש זע קדמוגיגו ~Ds סמקנווכמו
onb6סו6 6מס סעופך נגרף ס65 ער סו 

שעיף



 ניג גשער
 סעי5מות גנר16 הכנר qh ר"5 סע51ס.מסננתך
 וסחחיסו' סוטםיטי 6ין עלז יתנ'. ספםוטגר%ט
 לחדותו נעגמות מחמחס חניכם סיס 1ל6ת"ו

 סנרי6ס כקידס עתס נס סו" 6101ספפוט.
 נמקוס גס ג"ס 6"ם עגמות "hS סכ5בסי'

 הלנרי תסיח ולנך עחס. סעולועהסשמדיס
 ר"יתסיד מקיים S~luh רניטשמ561 ווקיום
 כו' קנס ph ל יום ניחור . מחיגר מיחודנסיר
Ph1יוס וניחור ע"ס. כר ניטתיך מגדיל חיך 
 סכ5 ונסיומ . כ5 6ת ומ65 סכ5 6ח מוגגל

 נזרי: עוד עשה כר נכ65תס
 ימנרך נאץתנרותו מדימו נסינריס רזיומ"ש

 מס לסגוף. 5סחחנרוחסנסמס5סעי14ת.
 גע51מ1)וישר טמור סקנ'ס 6ף נטף טסורססגפם
 נכל סמחפמי qh סנממס פשד(ר'5.כעגיןטוף
 לכ15ך סמ65יס עט סנקייס ~olh. סנריפרטי
 לענין כ55 ח1נגיס 6יכס ועזיז . ונוסמלטיטפת

 . סענין כן עימד%. וטסרתסטסרתריתקי1סתס
cb6יחנ' ססו hSnn סמקומוח וכ5 כ5. 6ח . 

 הינכס 61סר וסמקודסיס סטסוריסמקמוח
 טרמם %1 כ% חו%יס היגס שיפ"כ .טסהןיס
 61חרומ1 עימומו טסרת  5ורוס0 ת54סמוסמיגיי
 דגורה )מ65כי תשם . יחנ'סיוט
 סימג"ל עיי ולפי סגימי.*( 65 ס' 6גינ(

 עגיו יא,לובןליו סוף פיח דף גחז'חוכמ"מ
 סס0ס ים. 1*5ק מו"ס מגיים דקנילו !Sh1P~ וכלערד

 תי,נןןי".,..יויפקיךפ::ן 'ןן'.ן,י.".",;'י'ייויימן%יבוע::"ג

 ליח 3" 536 יגופ* מ16% ריסו סכי כו'6חד
 ס'ג:עיגמ*'י יכ5 מלכר כמו ומלמיןוכ5

 : כר שתגי hSעלמין
 וטר16תיו ננולומיו סן מן עלז אבל הפי-ק

 כנינ1ל נמרס ס6עפ"כיהסס.
 יתנ'כנורו

 סיוכי
 עולמומ מגי6וח ענין 5סמנ6

 סונים ננחי' ומתודסיס. ננר6יסוכחותונריות
 תוטס. מקומות וחיייקי מוח5קיס.וערניס
 טמ6יס 51סיפך . וטסוריס קרוריםמקומומ
 סייגו . מכריכי 6סר סנחי וסוףומטונפים
 מ6%ווץס ענין רק נחס מאנח היגססססנתגו

 כ5 ננט בנחי 61ח סעיפי . גר6יס פססכמו
 חק יתנרך מפיו סננטוויגי סנסגחיט תיוגסדרי
 פדימוסו סו6 סנחי' nhr ומנר . יענורול6
 וככנס Sh q1JO סכממס כענין כגיכ51 .רן"5
 סכמו ע5מין. דכ5 גסמת6 סו6 יחג' 6100נווסר
 6ף וסג"מס סניף רק נחים גר6ס ל6סג6דס
 תסמר נגחי' סו6 . סגיף כ5 6ת מ65סססי6
 ססגתינו כפי כן . סכל לעיני וגג5יח נסר5עיגי
 כולס. וסנריח סע51מות מגי6ימ כרקססנג5ית.
 3פנימוח כגיכול ומסתחר מתפרט ית"סוסס61

 סמחפמטח כעגיןסגס% ולקייויס.כילס5סחיוחס
 סניף "נרי תלקי פרטי כ5 נפגימוחומסממלח
 וסת6ריס וסכגיייס סכמות וכ5 .לסחיותו
 מדגרי מלס . נתוחזק סמניט יחנ' עליווסמרות
 תיוג וסדרי משיט ססו6 כפי סנחי nhrמ%

 אל יחנ'  סחתגרוחו מ% ססו6 .סנסנותיט
 50 ספינויי' כל גמאך יריסס 1ע5 סמ%ססעי5מוח
 : ג' נסער כמם*3 כינס ססנסגס סדריפרטי
 ד6נעות דעשס סנ"5 סתיקוגיס' נסקומתרז",ש

h)Snהיכין גסון חד וגרמי' היסו גסון 
 דנרי6ס נע"ם סכי ד165 מס . בסון תרוחייסון
~1hhוע"ח חך וגרמיסון 6ינ'ן 165 חד וקיהו קיטן 
 וכסיר ספירןד6נעימ ג"ימנעטל 610ע5כע6

נעשס



 גשערמ
 ונעפר דמ65כיי6 כחות  יבייר  רבריימ3ע"ס

 5נ' רמ( 6תר. נכ5 6קתני 651גלג5יררקיע6.
 כססו6 ,וורו פ'ד וננ"ר כמנו6ר. סל5סנחף
 . "hS 6גי ס6רן 61ת ססתיס 6ת ס65רונס

 סנינדי וונין מסס עס מדנר סיס רונס1כסס61
 ומ15"1 סעלס ם"ין פעמיס 6רתנ"6 .ס6רון

 עס מד3ר 0ס61 פעמיס 1ntpShמחויקיסכנוד
 רנס  בשתד וכ"ס . כו' ד6סו  פערוח מניןס6דס
 : 5מנין כיונו6ר ס3חי' כ' 1565 ג"כ רמזו .פ"ג
  ~s~r"  cc  רברי נכ5 יתנרך סו6 נקר6ולכן

 ססס נוס כל15 כי . ס61 נרוךסקוום
 פירופו קדיס כי יחד. נחי' סנ' 156 .סככנד
 ונע5ס:ווונד5

 ססו6 יהנרך וינרו "סר כפי וסו"
 עניני )וכ5 נע5ס ווו6ד 1)11נר5 מופרם63חח

 6חדות 6511 סכ5 רק . ח5י5ס וסינוייססחילוקיס
 לל  ((su ומרומס . ג)וולס 3סשוו6ס 5גרגיוור
 ועיין . ח"ו 5סחנרך נריך י6ינט ותס5סנרכס
 5פ* נ55 סייך  5" וגס . ע"6 ס,ף ק"5 חיעחקוניס
nhrכיון נרכר~. ורנוי עכיןתוספת סוס סנחף 
 וכמ"ם כקורססנרי6ס. 5נד 6חרוהפסוטססכ5
 .  קדוס י6מר  ויפוס  הרוויולי  נוי 41 מ'()ימעיס
ornכידוע יחנ' 6חרוחו עגווו'  יל ל,פר  מלחוב 

  מני6וח  ספנחלו נחי'  ומגר . ותקוניסנרע"מ
 . כניכו5 נרוך נקר6 610 . וסעו5מומסכחות
 סנריכיס סס כי 56יסס. יתנ'  סתחנרומוילר
  וועשי ע"י וספע נרכס ורגוי סתוספח5ענין
 סקדום ווסו .. נ' נסער כמסע סרנוייסס6דס
 וסו6 קרוס יחנ' מנד1 ססו6 ר'ע . סו6נריך

סו"
  6תר. וסכ5 מגונו כניכו5 נרוך נקר6 ענ)וו

 . סמקר6וח שכ6מרו  סו6  ימלרלי סנחי'וע"(
Shכיונ" וסרנס . נס1ויס יחנ . ע5יון 

: 
 3כ5 סקדוסס תורס יסידי נ5 והנה ופרק

  עסס כעס 1סי1ניתס6(סרוח
 0ווגר סנח" nhr ע"פי סעכיס כו5ס .ע"ת

  ם3מקומו'  פיופו:  יייוילויויילוי יורייפפגהלו
 16 5ד3ר 6נחט חיעיס וגס מותריססטסוריס
 כ6סרכו סמטונפיס 31מקומות ד"מ.5סרסר
 וסדרי עגיכי  ל% וכן . ד"ח ססרסור qbגסס
 . נמוס"ק יתנ' מפיו סכנטויכו סגסגיהיטחינ
 5וזורס ווקוס 6ין סמנרינו ס3חי'  nhrת5תי
 סמסיג יחג'  יפלרו סנ6מח ו6ף . כ55ומגוח
 653 גמורס נססוו6ס כ5 6ח "hS~ סו6עגוזותו
  כ55. מקומומ חינוי סוסח*5וק ע6 חנעססוס
 .  פפי סגרי6ס כקווס פסוט 6חוות סכ5רק

  ליכנס סורסיט bS ונס יכו5יס 6כחכו  6יןיבי
 5ירע . סנור6 סעגין 3זס ניכס  5סחנוכןכ%

 וכ5 כ5 "ת hSn 3"ס יחיר 6רון  6יךעססיג
nlnlpnoת5י5' . גמור ושיווי  טסוט  בוויריון 
 סיתוד קדופת נמירס  ISUI 1 סרוקק וכמ"ס .וח5י5ס
5")

 סק'נמופ5"
 נרים (*ס . כו' מחקיר Sb ממך

 סו6 יוכעו ע5 סי1נר ססנ ינירס יס'גריית6
 5נך רן 061 6חרת ונגריית6 . ט' נ5סיונר
 פי' ן וסת רנו6 וסחיוח כ,י1ר ס5כך 5מקוססונ

 ו6יך 610  יס עולס נוךSP  6 נ5נךליפפיוב
 מ5דנר פיך נלוס . ויועסיו ווקוס נכ5חנייחו
 רן ו6ס .  פ%לך סמחסנס ססר מ5סרסר51נך
  חסרסר ו56 ומסר חופס nbr 5מתפנס5נך
 ו5יר,תו 5עגורמו עו5ס ם5 ווקומו 5יחורופוכ
  ג56קותו 5תסונ ס65 נרית נכרת ,ס דגר 1ע5 .וכר
 וע"ם . עכ"5 5ידע יכולין סחכמיס כ5ס6ין
 איס  פוילן מע5ס ס)זוגי גנ"וח וכ5 .נ6ורך
 ענין מסוח 5ססיג  יכו5ין  ם6ין . כ3ודוווקו"ס
  ('5 ח6מרס וס61 .  סל"%  C51p  פל מקומונחי
 כנור נרוך  רפריפרי 3'( )י"ג יורמין  6יןבפ'

 ומסרטהס 5י. וירע 5יכ6 דווקווו1 מכ55ס'מווקומו
 נ6 סר6גי נ6מרו סעגין  5ססיג כפסונקסס
 651 . סג'5 כנודו מקוס נתי סייט כנורה6מ
  ט~מוחו  מפייג ימנ' 5נח סו6 ורק .  יוניחן

סו6



שער
 hSDtno סענין ,ס מסות עלמות סי~דעסו6

 6ין ו6נחכו . 6לקיכו 5ס' וסנסתלות .ומכוסס
 וסנגלוח ססורסינו נמס hSh 5סחנוקרס6ין

 מנקרה סמ3דינו נסנת?' וסוף . מסמנתנולני
 מקמת . עלמין כ5 סענ גנחי ית'ססו6
 יתנ'. כנודו סמפוט נר5וט 3ח3ססעופו

 וכחות עולמות מ3י6ח סססגס לעיןסיתר6ס
 חייניס nhrSt 'מחודשים. ננר6יסונריוח
 תחוט. גל "ומן 'alnh, נלנגו לקנוע לידע"גחכו
 סוני ועגיגיס מקומות חיריק סים ודהיסמ3רגו
 פנת סי6 כי . כמש"ל רנתי ומלכחי דיג"לענין
 : כויס וסמלות סתור סורם ועיקר ס6מונסיסיד
 פסוק יחוס סיחר מסטעמיס. 6' ג"כוהוא

 וסוף . נסכמל"ו o~lnlh וקיםריסון
 גחינות ריסון יחודל תענין י"6 גי לסלןכיז"ם
 6תד 610 3*ס יחיד ס6דון לשוין סייגו6חד.
 פשוט 6חדוח כ51ס וסנריוח סעויוזוחנכל

 מלנדו עוד 61ין 65ין גחסגיס יכ51סכמסמעו
 על חלילם לסתנונן ננhSP 6 לגמרי.יחנרך
 6וווריס 6נחכו nbrS . וחס 6יך סעניןמסות
r'nh610 ססכוכס 00 סימג6ר סכמל"ו נרוך 
 מ3י6וח סמתר6ס ססגחכו סמ"ר סנחי'על

InlnSIuס5ריכיס יחנרך נר13נו יוקודסיס ונריות 
 וסו . עליסס סמלך וסוף . ויקהויסהנרך
 )ווסוסעניןשססוק וולכות11כו'. כנוד משנרוך
 ופסוק ohSu. יחודך נווסר גקר6ר6שון

 מנ61ר(: 6101 תחוס. יחודך גקר36סכח5*ו
 יתגרר סיעדו סנ"5 גתי' ס3' ואלו זפרק

 ענין עלמן סן מן .ומזדנו
 61שר . ס6ריו"ל נרנרי סנטר וסקוס3ח3וס
 סיגוי שוס נו 'יסדק ל6 ס3"3וס ממנד סםמנ61ר
 רק . אחור פסיס ומטס מעלס ווקיסוחי5יק
 ס(יניייס עניני 1כ5 . "יידויה נימרססשי6ס
 כולס . וכנויים ספמות וכ5 סמקומומוסילוק

 78רג

 ס'1%16ת נרים ול סקי. רקמנדנחיג"גיי
 נגסתרות ס6ריז"5 דגרי סגל ומודעתתייס.
 סכוינס וסקו. עגיןס3מ3וס ופנימיות . ססמס5
 כ6ן 3מ3יס מלח גילור כ' . לגמרי 6'וענין יי גח4 בעכס פסן סכ"5 נחי' סג' 6ל1על
 5סתננס לפקוס ממקום וסעתק סילוק למוןקינו

 מקר 5סמ3י6 כניכ1ל ע3חו Sh עגמוולסתתנר
 מיס מ"פ ננ"ל 'מקמרו כענין 656 . ח"ופסי

 רנהי ונ6יכס . סמלך wh"b51 פניסוכמנמס
 פגים 31מ3מס מלכס סנגר דאגי 6"ננרים
 וכיפוי ססחר אין סס פפילום1 . מעמור6חר
 3מ3וס יעח כ6ן כן . 3מ03( ערך נערוך)עיין
 ית"ס ס6חרותו . וסכווכס וכיסוי. מסתרסייגו
 ע3מותו3נק4

 סממ5"
 ע5מין כל

~htno) 
 מעלס

 ס6תווחו מתהת . 3גז13ס נסס 6גתגומכניס
 ומוסתר מטמ3ס 610 עימין נל סממל6יחנ'

 מסמאל 56 6תס 6גן וכענין .מססגחכו
o~vP])מסינים ס6גחט מס וססגתט . ס"ס 
 מנס 5מע5ס זס עקמות ססתלס15תמ3י6ח
 כעין ססו6 קו נסס קנחנו מכניס פוניס.ננת'
 ס3מ3יס סמא ס6ריז'ל ח"ם . סממחלסלקי

 סמ65 סנסעולמות יחנ' לחדותו עזמות מ5דסיינו
 ומוסתר. מ3ומ3ס סו6 שוז6חגו 6ף 6סר . כל6ת
 ounl. מעלס ענין ער9 ל6  עימותו ננחי'6נ5

  מקרט פ6גחט ססגחיו ייסר  סייגי סקל ועררי
 נעין ססח5ס5ות דלך סעו5מוח סררווסיגיס

 ו6ת גס )ו6ף . ומטס מעלס מאנו יסדק .קו
 nsns ית"ם ססי6 6ף סייגי . ס3מ3יססמ"ר

 סממ65 6חדוהו עגמות  וומיומוויורומסחיר
 מ3ד qh ומטס מעלס נו יסדק 65 עכ"ז .כל

 נססו6ס שוס מסחר משיגיס סיינו ohסשגתיגי
 hSn ממקיף עיגב כענין סמץומות נכ5נמורס
 6ך . מקים 1חיל1ק ומטס ויעלס עגין נויסרק
 יתנרך ר5יכו סנורם סחרחר סיינו הקומ3ד

לגס



 גשער%
 טהש 6יןססטחר וסססמר. כממטס 6חרמנס

 מסיגי ו6נחט . נסוס סמק1מ1ת נכלשקנחנו
 סממלסלומ דרך פרטי נח" גחי4ק סונייחפנות
 סתנל1מ לספינ סמנתיט סמ6יר 6ור קוכעץ
 עמס סכ5 . תלוקיס וכתום נעו5מומ יתלקורו
 נו סליקי 16ל ססחנל1ת ע14ן סיומרוכח
 מס ימנ' קורו סמנ4ח ססנתעו ונס .יומר
 נמקימו' סוגי ומזלגות נגחי ג"כ סו6 .סש5ס
 ונ' . קדוסומ עמר רז"ל סמנו כמו4וקיס
 . קרומחס נערך שו למעלם ,1 . מקורסותמתטמ
 . יתנ' 16רו החניות ססגתינו 6ור קו מ3רלש
 סמקומוח חילוקי וכל ומטס. מעלס נו מערקסו6
 גרגרי סמנו6רש ופרטיסס שכיסוסגתי
 61לקיט . 56עליון סמקר16ת ענין וכן .ס6ריז'5
 סמ3ר . כיו63 וסרנם . נפמימ ישג .הימיט
 גס עמר ניכר וס סניוקוס לומר יידקססגמכו
 6חר מנמקוס יונשם 6לקוחו 6ור סחנלות36לנו

 . מססנתט מסמר גנחי סו6 יחל קורוססתג15'
 מקוי על נעמדו עכס הניט יעקם ס6מרוכעוין
 גיח 06 כי זס 6ין . רז"ל סקנלו כמוסמקדס
 ס6דס למסגת גס מוסג המקוס םנ,ס רע .6לקיס
 : לנד( ימנ' 16ר6לקות1 סתנלות רק גוספין
 . ז"ל ססוכיר פנוי ומקוס סח% עניןרוהר

 סכלים. לסמנלו' סיס ס3מ3וסומכליענין
 ימנם. 6תו מכמוס מכעס ר3וט סמרס'מיינו

 נוס ימנרך ושמוחו 6חרוח 6ורלהסתיר
 וסנריוח סעעמומ עמים סיעורסמקוס
 . עלוס ססתרכולס

 לסמלי"
fa~p נפלק ענין 

 6ין וכחות עעמומ מ3י6וח ויוסנ סיתר6סשס
 נסס ולס6יר . ור4סחלסלוח סררגס דרךמספר
 ורקדוק נסיעור דק 716 ימגרך 16רוסמגל1מ
 לסמן* סיוכלו וער . קן 6ין מסכיס וירךעטם
 "קומות גס ע13מיס ומסכים ססח6לוחדרך
 ומרע סטומ6ס וכחות טסוריס 6יגס6סר

 וכרקס סתחתוטס. סמדרגומ נסמלוס*יפות
 מחרתן מ16ל חילפגוי סו6 ח"ו 6%ומתדמס
 יתיחס רק משיניס 6נתגי וקין . 'ית'פע3מומו
 מסל דרך קו כעין מועט 7161 מועטתרקס
 וושמסכיס מסדרנות סרר דרך סנסניעוער

 כחות סתחתוניס מתחוכי מכחות 6לסרניס
 ניכר יחנ' 16רו ממגלות 6ין וסרע.סוימ6ס

 סגיע ל6 סקור מסקו סס ומס  לססגחט.כ55
 נוני ול* סמחחון ק3סער

 מט6ר וסוף ע"ס. כו' ומטס מעלס נחי'ימ63 ועי" נמהתימו
 ויתלעס 6: וענין 6' סכל וס3מ13סוסקולמנין.
 s)o וסנרו6" סע141ת כל נפקוס מגס ודקיכי
 כקורס לגד יתרס עימותו רק עתס גסמל6

 ננהי' סחט למטס נגחי 610 6מכססנרי6ס
 כרי . מסמגחיכו ומכוסס מופ65 לגרססתר
 ססנהיכו כ5 תר64 וסססמר ס3מ13ס ,ססע'י
 סחנלומ וסמסכח . מסתלסלות דרך סע51מומ6ת
 קו כעין 5נד ססדרגי4 נסזר נסס ימנ'שרו
 ישר עיטליס נסער eg וכשם כגיל. מם5דרך
 ונמפסט נמפך ל6 סקור חוט ספקו נ'עכף
 ררך רשל . DhS eb5 6ל6 למטס ערתיכף

 סטורך כפי מרוקרק נטיעור מ6ד רנותסדרטת
 וממנין סדרנחס. וסדר סעלמומ עניןלססגתט
 סמנו6רסס. כלסירססעכין מיעחו עפי"זינין
 סיטנכלדגריון"5םס: ולססניר לפרט 6'6כי

 וסחנונטח סתקירס נ6סר ולכן חפרק
 כמים ס3מטס עניןנמסות

 כלל 5סח13נן סורסיכו סל6 כמכ"לס6רח'ל.
 6יך עולס 50 מקומו ענין מסות ולהסיגלירע
 61יןעור . יחנ' ספסוט 6תדוחו רק מל6מסכל
 6100 וסילמת . יתנ' מנרו לגמרי כללמלנרו
 ,"ל 0למדוסו לפגים מס וחקירת nSbnנכלל
 כ6 ם6ל כי מפירם מכתוכ דורסין( 6ין)נר"פ
 6לקיס נר6 6סר סיוס למן ר6פוגיסהמיס

6דס



 "ה גשער
 6סר וס6ריל3 . וכון ס61ל 6חס 61י וכו'6וט
 ורמים עמוקיס סווומ לגלות h~SD01סורפס
 לוון סכחונ כתנת 0פכימיוח 5ffr 610 פינגר
 עולס ע5 6דסוט'ס61 6לקיס גר6 6מלסיום
 כתנס6ץ6נתנו 3עגין6"ק וגס . קרמ6ס6דס
Pbn"רק . פנימיותו ענויוח נענין ולחקור לכנר 
 מ6ולומ רק ז6מ עם . לנד ממנו סי1נ6י'ג6ורות
 ט65 כ"ס . סנו ע"נ ג6ורומ ול6 וכיילך. פנודס'ג

 נמסא חלילם 5סתנונןסוררינו
 עגיי

 כ% סנמניס
 ליינו סקו נעגין ורק . יהנרך מנדו 6610פר

 610 מס ססגחנו. ככפי סע51מותנססתלם5וח
 סנמניס נענין 6נל . מדגור סרחינ0סעמיק
 עניט נמסות דיגל hSt ומוג גרטה גויגר

 ג' ד' תייס 6ונרומ ספר נרים וש3פרטוח.

 ~ך כ55 דרך מניפוחו רק גילמו hSt ע"נ.ריס

 ר16י סודקי מטעם מדעתו. ומנין5חכס
 סימיס כל סקנוע ל33 חכם סיפרלסברס
 לידע רוחו. Sh 6ח נתמגר, 6סר 1מנ1חנשח
 יתיר פיגיון כ% ורך סנורכן מענין זסמניבהל
 לסלסינ יחד/ מלנדו שו ובין כל 6ת bSnיח"ס
 סחפ5ס. לעגודח מחונמו קדודת טומרליס
 סו6 ~קוס ולחח ויר6ס גלימה לכולפין
 סו6 610 ע51ס 50 המקימו . עוקם 50מקומו
 . כנ"ל( מטלר 6101 סינוס. עניןכוונת

 לסקוס. ל13 נריך0יכוין ססמחפלל ז"לכמהמרס
 hSh וכו' חעפ SSDnn Sh וכס,תס המרווכן

 ונעגין ניס. סמקיס לפני וחחטניסרחמיס
 דעו 3( כ"ת )נרפות 5ח5מייו ר"6פ"מר
 פסוק ניחור וכן . מתפללים onh מילפגי
 במחי לסעונד ר16י 6תר גתיגת וק*פריסון
 סו6 מנדו יח"ם 6100 מחמנתו גקדו0תלכולן
 בחדות כולס מגרוי" נכ5 גס כהטמעו6תר
 לסלן. בי"ס וכמ"מ סנרי6' גקידס לנדפטוט

 6חח ע5 ח'1 וולענור orn וחרי יר6נסיסיות

 )יימיו( נמאיס . כיה"כ מל6 כי יחנ'ממסיתיו
 6ר6נו ל6 סגי נמסתריס 6יס יסתר 06כב(
 . מ65 6ני סקרן 61מ ססמוס 6ח סל6ט'
 מסיד. לנגדי ס' 0וימי סמע"ס ייד ס6מרוכעין
 כעין נכ"מ. סנ6מר ססס חיבל עניןוסוף
 ת55 למון 0ס61 וכו' מתלליס פסוק נזוס'ספי
 כחו ח"ו סמר6ס סענין-כ6ן כן מקוס.ופניית
 יחג' ממט פסי תלול ט61 3ו ויעומדסמקוס
 זס וכעין . יתנ' מ15תיו ע5 מ5ענור חמס61יט

 ענירס מעוגל כל דקדטין( )ספ"ק ז"למבמרס
 הסיפג )ונזם ספכינס. רגלי דוחק כ156נסתר
 . יפלק ל3 חכ0 כל ובעיני h31D דקליךמ6י
 כלל ולישזכיר לרני 5ענמו ס6רת'5 סחירמקין
 .  תסורי 13  סססחבובגית כיון סנמנוס.ענין

  3בל נוסנ  סענין 63מת ס5ח5וס. כגיןולפטם
elpnס' 6סי  צהרייים  ססןלס  טס  גם  המן 
 סנורך סענין זס מני16ח לידע .קורץ

 ס' וקרוס ותקוניס נרע"מ וכן . סנ"צמטעמים
 וסרוקה סג54 סיחור סיר גע5  סמוילרגיל
 מ8ל1 סכ5 למנין. נרמז סענין ססוכירוז"5

 פס נרוקח p)nS וכמטעך לנזכרי.סטעמיס
 ס4-4ר אמנם ע"ס(: סיחור קרוסתגפורם
  גתנ6ל 6פר חיכה ו6ל  זכור  גוססך.מ6ד

 סענין סועת hSb  צפור סרבר  פקיןלהעלס
  6נל שר. רש*  בסיטורה כלל דרך סלנידיעת
hSונס . סעגין נמסומ חץ 51סמנוק לתקור 

 לכhscnn 6 "ש6 סל6 מ6רלסזסר
~3pS 

 כ5
 סטרך. סענין  וס 0-פי נמעכת ססנסנססרר
 דנריס נכמס  לשהישג מזס לסולר יוכל נק5כי
 נתע. יענור 1ל6 . חו"סק ויסויי חוקי ננדגס

 ש כי צננך Sh וספנת סיוס וידעםוכתפ"ס
 י1ק6 לגנך 6ל עול. 6ין וכר sunn גפשסכו'.
 לגד. דל63 וסיעורך דלנ6 ג6וננת6 רקסייגו

 .  5מקיס 5גו יכוין 3חפלס 60מרווכעין
 טפרק



 בשער*י
 610 ס' כי נר. סיוס ויועח ומ~ש מפרק

 156 סנין ססנדל .ס6לקיס
 ע5 גס נ6מר 8לקיס ססס . 610 ססמותג'

 סוי'ס סס יתג'. WD(1 סכהפך ערטי כת6תס
 ממט סגמסכיס כעס סכחוח מקול ע5נ6מר
 6הרגמר פסוכיר 3נ"ר  s~r  פ6מרו 1כמו יה,אם
 סף"ס 3ר(ייגו hSn פס גל6סיח מעמיכ5

(o~Sh5ע51ס ע .bb" 610 נ'ס סוי"ס ססס 
 3כל נמפך סנרי6ס וגעח . גי' דכ65מקור6
 דכh~lpnn 65 פרטיס כחוח 6ו כחמ6מל

 65 5ז8ת וקיומו. סדגר 16ח051מסו'ו5סנר16'
 ו6חר . 5נד 6לקיס סס רק מע"ג נכ5מכר

  רגיט סגזרס כפי  סכתות כ5 סמסכתסכג"רו
 ס. עסות ניוס נ6מר 6ז . סעולס 35ורךימג'

 56 וספנח סיוס וידעח חסו מ65. סס56קיס
 לכוין hSn סיינו וט'. ס56קיס 610 טפנךכי

 כת oehS ענורס נסוס ולסתינק5סממענד
 נ6רן פרטיס6סרגםמי0ממע5ז6פר כחווע16

 סמיוחך סענס 5סס סכ5 לטין רק ."חחמ
 כו5ס סכחוח כל5 סל hSS)1 מקור6 יח"םסוי*ם
 ם5 סעכימ"ו עגין כל סיהס 171 .. ממטסנמסכו
 סתחילו ס6ן 8גים דור גזימי סר6סיניסיורומ
 גסס )קי6 סזתל 6ז כמ"ם סעכומ'ו r)w,3ע51
 כ5 וסמו5ית סטכניס 5כתית עעדיס ססיו .ס'
 סחסכ 85 . 5ענמו סנירר מיוחד ומע 5כוככלף
 כל. 6ת סנר6 56וס 610 סטכנ ס6ומו 8'ע

 סעכומ"ז 50 גפיסס סומס סיס מעו5ספסרי
 6מר וכן כמסרו"ל. poShvh~5h ית"ם5קרוחו

 סמס ממזרח כי 3תוכתח51יסר56מ65כיסנני6
 סמי בו51 כי כו' ננויס ס"י גד51 מנו6זועד
 דור טשח סתחלת ah3~ bSh כד 6מר3ביס
 ועל ט לס כי דעמס גסטפ סחפ3ו סיס.6טס
 ,ס נרו6י ע5 לססגיח כנודו 61ין כנתוסםמיס
 יחנ' 610 סססיר חפגו ולכן ספפ5.סעזלס

 וסמעוח סג5נ4ס לכתוח ומסיס מססססגחתו
 גחפנ הסיס כרגינס סע51ס זס ינסיגוססמס
ebhנגדו נדולס וחו3פס גמור ו6יסיר חולין 
 וכיוט ע3מט ססתענדו nhr5 סספליס.3רכיס0 מ6הי לגקם וסטר8 סנכנד לפמו 5סמפ55י%
 סכוכניס .לכחוח ונקסתס ענווחס עניניכל

 חינוקס . סעכומ"ז עוייתס )161פןוסמו5ות
 יודעיס וסיו . ס"ו( נתקון ע' 6ליס.וקטורס
 . סמו15ת ע5 סממוגיס סמ65כיס לססניעג"כ

 וסנ6ומ טונוח עי"1 יסס וסיפפיעו ורע טונלדעמ
 . ית"ם כ5 מ6רון ע4ו סגממט שנתסעס'ו

 . נ6מת זירעו ססכירו סיו סג5ס יתידיומעטיס
 סו6 עכ" . לפנה מגניסי ית"ס ססו6ס6ף

 ססיו ומסס וג6רן. 3פמיס 5ר16מוזספילי
 יו( סי' נ' מ5כיס נכמ"ם ועועוחעונדיסלחיומ

 לסכת עי" ע3מס לסחדנק סיס כותתסג"כ
 שיסס סיספיע . סנרי' w~h, סל סע5יוןוסמזל
 . יתנ' מסנור6 שץ סנתוונס 1ממם5ת1מכחו;
 לקטר תד5נו 6ז וזזן 5ירמי' ס6רורוות סכפיסח"פ

 כו' כ5 חסרט נסכיס 05 וססך5מלכמססמיס
 ומונתיס ממחענדיס פסט ומסס מ"ד(.)ירמיס
 מש ממם5ח סכח טר18 6רס 85יו'ומקטריס

 ועגורתס ססתענדס פע"י גתמגס .  פוירגךול
 סלqh 6 ומסס . מז15 עס מעס יעלם58יו
 eolg סנ6ומ 5סמפעח עניהס כחנחסיחס
 ספטח 6יזס עי"ז לססינ סיתס כוונחס536

 ורו63 תכמתסקסמיס כמו 5סס.סכ5יססחמיו
 6הס 5ע3ודת ססחדנקו ומסס ססבוח.6יוס
 זענעי 6מוגח6מון סספעת כרילסמסיך8נסיס
 5, ונכ55 . נמורס עכ'ומו סכ5 וזסועחירומ.
 סרמנשן סכ5 כמ'פ 6חריס 56סיס לךיסש
Str1שת ס"פ )קשמ וש . סס סשרס ע5 3עירומ 

 : ספ5נם דורנענין
 עמרס ג6יזס ולסתדנק לספתענדואפילו

ע"ן



ששי
 . רנ"סק וגעל נניף 6דס ס63יזס רו"סק35ח'
 סמלינו כמו ממס. ע"1 נקרץ זסגס

 גענור ל6 ג"כ . 5דני56 שססתתוםגעיכיננר

 נססתחוימו מכיון hSh; . כ5 נורק "5וספסחזיקי
 כמ"מ מנו רסקיי לרוח 51סחדגק5סמתעגד
 6גפוסי ע5 גפ5 ננוכרגנר מ5כ6 63רין נ'()ימ56
 וי קפוט מן וכו' וניחהין ומגחם סמיולרני56
 יכלה די רזין וגצם כר ah'1 04 סו566סכק
hSJnS,ע5 קתרין וער ר( )סי וסם דגש. רז 
 וכו'. 3י' קריסין 56סין רוח ואי דני56כרקרמי
 סיס סטעס650 6'( 5"ג נסנסדרין קמרוורא"ל
 דכי56 לפיזר 5נ5ס סס0תחוי ניסי נעתדגי56
5'Phh)on 6556סיסס פסילי גי לפייס ר 
 מסכת דגיs~o 56 ג"כ 6מר ורב .מפרפין
 רות ז"ח וע' 3נור6. 65לסי קליי ימרודל6
 ובן ויחי ר"פ ונחנחומ6 נ"1 י וננ"ר . ע"נס'

 5נס:" "מר וניחחין ומכתס וכי'3יוכרנלר וזליי  הירין  כחיג מס וכו' גדני56 מ1נ66תס
 5ף

 מטרנדי סנפרעין סכמם 5מס קי53 65 דני56"נ5
 6חרו וכן  וגלוונן. מסער גפרעין כךע"ז
 ע"סש65רנס 36יכו יעקב ע5 גס סטצ זס.מס

 ע"ז. זס עבין סקר16;"5 סרי נמנריס.5יקנר
 . דני קרימין חקיין קרות סימם ססכוונס6ף
 לחרף 56סיס 5ך 65יסיס סכתונ עפ"(וי"ל
 65י(ס דגר נשם ח"ו בכיין ס65 ר"5 פכי.ע5
 פכח לותו יסיס 6ס 6פי' פרטי וכחגחי
 6דceh~c 0 רוס"ק כפרט "פי' מייני פכינחי'
 JISPJCi~ ע5יין כח סנ6קס סקדיסס פרט3ח"16

 הטמון 5" ע5 נ'( כ"ן )ר"מ ;"5 ויימרסוכענין
  לגין  3תריט  לפני  סוושה(ין נוזיי רמות 6פי6תי

 עיקר כי ועם . סקרי וחיות תרשם6ופכיס
 סייגו שכ"ל סע"ז כ5 על סכהונ6זסרמ
 סענורת עתס 6מכט רוקי ענודומגר'

 טמקיס סו6 ס5נ כוונת נססתעגדוחסמפ5ס

 ילוג
 סייך זס ע5 גס ורלי * סקלנןענורמ

 :ס6זסרס
 . בנרו 6ן נבתי יהלם os~5h5 זינתויש"ה

 עכורסועכין ח'%31ס וזכוין פ65סייגי
 )כי יחי סגורך 0קנע ווכחומ פרטי כח65חס
 סיסי פרטי כת גע5 5כ5 הכיתף 56קיססס
 כ6% סייגי סג5 מסיס טפירו0ו 35ד יתג'5ו סמינרי סענה ea5 בכוין רק וכמס"ק(.כייוע
 סמע )תסו כמ5 כובש סכתות דכ5ו"קור6
5bw1 טY~Sh ס:הומ סכ5 ל"5 6חר. ט 
 מ,וחריס ס"ס OP3 מסוי סנמשכיסכרטיס
 וסוך מקול6תרוחו(. כ55 'יח"ס גכחוונק3ניס
 151"תגכ5 סעו5מוח עם יתם סתחנרותומנר
 ניקרס סקרצנות ענין ע5 סחולס סנוחסמקוס
 מנתוחן (S'r q1D וכלמרס דוק,. 5ס'נפר
 ג"מר ס65 קרננית גי כתיג מס ורקםנ6
 56" 56קיס 51* 56 65גסס

 ליחן 650 5ס'
 ו' נר6םרת ז"ח וע' . 5ח5וק מרין 35ע5פ"פ

 :. יונו6ר יותר יןיונין Jevt ע"6 זלע"ד

 סג"5 3ח"' ס3' נענין דרכנו ולפי יפרק
 סנתנ6ר תפרנו ימנ'ממסרו

 ממות סנ' סגין וחיקוק ספרם עודינוקר
 ס:תומ נע5 פ" 56קיס סס כי ו"5קיס.ס'

 . -6' סער גריס ש' עכורי ניקור וקנת .כולס
 .. סכתוח נע5 ענין ניקורוניותר

 כת כ5 כי
 סנע5יוגים סע5יון עד סנתחתוגיסמסתתתין
 ס5ווע5ס סכת ע"י סו6 וחיותו קיומוסומכת
 וכידוע גפגיוזיותו. סוזתפסע גשוזתו ססוהסימנו
 כח כ5 נשוות ופגאניות סס6ור ס"רי("5נדגלי
 מעביו. וסעוף סלח 50 סחינוניות עגמו סי6ועולס
 נ:155ח נין . ננוס מע5 נגוס מסרר 'r"u סרךוכן

 סהקהוגי' וכתות סנרו"ף כ5 נ55י כיסכחוח.
eoיסידות סר קרם יסודומ. סד' מסתמזטע 
 סכינם נוחטת ד' סנקר6יס מ65כיס מסר'סס

מסימנם



 גשער18
 סרסם 6לו מ65כיס וסד' %ן. ל 6'ימסימנס
 גפמוח פורסי כל כללי ססס שמרכנה חיותסי'
 מיסי רנוח ס6לפי סכל סתחמוגיס. ר4נר61יגל

 6רי פגי מן מפח6ל נפסיחס סרסהפיוח
 מסתל0לי' סנסמות  מיני נל ונפסומס3מרכגס.

 וכפשם נסר. מפגי סעוש' מיני כ5 1"ל סור.מפגי
 פגי כי' דקרננין 3ew 617 י"מ פנחסגזוסר
 הכן עגם. וכו' מני רוחק לנעירי 6מפסטסור

 סו6 סמיןסטרחווסמו 16ת1 ע5יסס מטךנכלכן
 הרנינם 1'ל כמ"כ סגמרכנס ספנים טסכנורת
 נחיות מלך 6רי פכ"ג( רנס )וגדומות 6'("ג
 D~ho לכן . 6דס מפגי 610 ס"דס וגפםוט'.

 כל SD וכללס עיקרם גן גי . טלס SPפהגיפ
 ומתוכס כר"ם 6דס פר סו6 סמרכנס פכיסי'

 להנס. 6דס דמום תסמר6יסן תיוחדמוח6רגע
 כלסו כליל 6דס ע"נ ש ימרו 3זסר גוסוש
 ורמות כמיג ע"6 סיף מ"ח מזריע וגובוכו'.

 פניקס וימוח נ' קי"ת נמינר וגש זכו/פניסס
 51"ג ע"נ ל'נ מרכנס גמעסס ימרו זית וגבופו/
 מקרס סו6 סירס 50 סלפו )וסרם h~P.ריס
 וסרססוחיוחס נופקו( נסער כניל סכסךמעל
 עד וכן . סעייסס מסעילס 610 חיות סד'סל

 b)bn נ' פ"נ יחרו יסר וש . 5hSwS1טןל6
 וכר 5ט דייננו 6יח ח111ן 6רנע על6סגרן6
 תיג6 ט' bP*p דעחיק* עתיקק קומצי61ינן
 נכלמו וכן מניסו לחתי 6יח ~hS*D5נג11ג6
pnSuכ4א Ipnh 61 6ערעשמ 3ד6. 1ד6 נד 
 61ית כי דנרי6ס לכורסיי6 יסחרן 61p1%nית
 יסודות ו6רנע צינון ר whl כו' דינירסליוון
 ופס . מע"ח 6גי'ע קיטר סעי ע"ח וגב .וכו'
 ופרם sffuovho. גפם כחות נענין סוערנסיף
 סויגה מס 16תיווץ מך' סו6 דלהון ספרסיסכל
 קנסן  דמסימנות6 רז6 קדמ6ין ססרסין ומןגיס

 : סיףע"ג כ'ג 61ר6 גטסר סנוורוכלסועלמין

 ים 4מ לכל . טלס וסמיגיס סכחווץ פרוףוכן
 כמצמר . מעלם למעלס למרם וסרספורם

 לו ~Ph ועסג עס3 כל לך 6ין פ"י( משרדל
srnסנ6מר גמל לו ונומר 16תו ממכס נרקיע 

 קנש6 תרומם גיסי וזר וכו/ ממיס חקותסידעח
 כי . קנת 63ורך מענין * פ"י קדוםיס עי3'

 וחיווטו גפסו פכימיחץ ה61 ומשל סכוכג16חו
 מלמיחס מקנלכת 0ממגו סנמח היחו סלוסרסו
 סכוכנ קוונו ונפן ופרס . כידוע נפנוססי6
 מקנל סממנו עליו סממוגי4 סמל6ך ט61וסמק
 סנמח גוועו לנדל להנתיח סנמיחס גתהטכנ
 כוכגbloo 6 ועל סא"ל חרומס תוסרכת"ס
 מסכח סיtlhSno 6 וגפן סרם וט/ תוממנץ
 סמל6כיס 6ת מסגיעין ולכן . פעליוומעולס
 וגהור, וחיוטו גפנו הכססות פוחו כינסרות.
 פעליו וספח גסטץלס סמליך קותו סלדילי

 4ין כל 6' ר"ח נלק זומר וש ומקיימו.ממקירו
 יגלין 1ל6 קיימין hS דלעיל6 קדיסץמלהכין
 ו6י 4ן וקייס 6ן דיהר ע65ס 3נסור6 נרלמיקס
 ע"ח וגו' יכ4ן5מיקס. ל6 נסור'דיעי4 מגייסופסק
 ומש סרחת גסקרמת p~e)h ע1למ1ת גיורסער
 נח" סס ססמל6כי' פיז ססמו' ונפער פ"6סוף
 גסמחס. ופנימיו' מלסט הענבות סט וססמ1'נליס
 כנסוס יטסו 6סר לכל ומנהיגו נו פועל סו6לכן

 : לעיל לעילא עי עז"סד וגן . סניףממנהגת
 0רמס גסמס כל עולס. הנכל געגיןסנסמו'וכן

 סל סנפמס מגתי' סו6 חיותסומקיר
 הנלה וגקר6ת נעשת ססי6 פע4סמעלס

 : כילס וגן לגםמס.נכמס
 כולס. הכחית נעל ס6שס 610 ית'סוהוא

 50 משפיס סורם וחיוט שמחססו6
 כל כעס. 6ת מחוס 61הר4 כמיס מלס.מגתות
 רכל גרמת* יחג' סו6 גקר6 ולכן . ממםרגע

 2 עלמין דכל ו0רס6 ועקרךהימתין

 יאפרק



שער
 שנ' b10D מ"ר שוע והשן יאפרק

 ומלמל סטר 1כ5 . חדשוח
 סו6 . וימי ס6מר 3ר6סימ כמעמס סקנ'סם5

 לני 1כ5 3ו פננר6 סדנר לותו וחיותסנפם
 סממוניס סמז5ומ עם 0נו סמיגיסרגושן
 סמלות o~b ע5 סממוניס וסמ"ניסע5יסס
 עילס. סנכ5 מע5ס 5מע""ס ברסט ופרקוסריס
 גגנ יתל דגלו עוקש ימי כ5 עיי וס65ס1מ16
 פרטי נכ5 רגע נ5 51קיימס 5ס6ירסנסס

 נכ5 5כן . מננס וסידור וסיטייסשעניגיסט
 60ומו e~p5h 0ס רק נזכר 65 מקמרותבעפל
 וכ5 סוגר קומו 50 סכחש נע5 סו6סמ"ר

 סמחפפט כפסס 0סו6 3ו. 0גגר6וסמיגיסס3ו
 טת סעחס רק . חיקיסס פרטי כ35פכימיוח
 6ופן ונ6יוס 6יך מנפר בעיני מר6ומעיגיכו
 מ'( )יכעיס כתיג עעש5 ממפ(טנסס. ינו'דנורו
 סיודכך סייגי דגר. ס' פג כי יחדו נ0ל כ16715

 מנמל נעין גט 51ר6ות 5י*0ינ פמפמי עדסמגחט
 כמו נעלס. דגר נכי ימנ' ונורו סתפםטוחענין
 מתןתולס געת זס מעין ססשגס סימםמכנר
 וס61 )4( . סק,5יח 6ח ר61יס לעס 1כ5דכתיג
 עינרין 56י פ סיף וש5 מלמרס 3כ55לב
 הנדאה סעו5ס סוס כמעלס65
 r~DD olnbn והל גכחג סוס סעי5ס .630
 סכ"ינ f'D יי 536 63"ר וגקר36"ש

 י'י"'ו'"ןןן",ן,'"::פ נ: גג גמ
 וגזיכן מגפתיות כמי" ושיו מוריך עור יככףי65 תבעכם סגצ. 5( )יסעיס סכמ31יסנין
 מסג תתיגעי סיגתם מוריך. 6ת ר61ומעיניך

 ה!ג'%יה~סע::ש: ע"q'D 6' 4ד יתרו ז8תוי
 כסוייןככפיס

~hD)nbS "*ייי"15תסר "DID 

 רבעי:41:ק%4צ

 סוס 6ט עפ5 חגך סדנריס עללתר6מיח

 עג'ג' ינוגס בי ,ס כי קאיך. ס'6נכי

 IrbSWDS צ" נונעס: 5י,ס הסל גליך סיס ס6מונס יסיד עיקלכ5

 צנ % ןונסמתוחיומוםורםסעיקר סתס5סס"גליךלי,גיי ס6מיהי כח su3oסו6
 וגעל"ות )יחומם קנר61י כ5 ח605

 : ססגמ0 : כ51ס וסע51מוחושכתות

 מכתות נעo*p5b 5 סם 50 ופ" עניןזהר
 50 ועגינו פירוסו 5פי עכו 536 .כעס

 עיקמו גס נמור גמני16' 0י0 מסמע סוסוס
 ושמנס יחגרך כפרוט מרניט מחידסיסוכתית
 כחוס 5מני16מ כניטע מקוס ומגיתכנודו

 כםמתט סו6 ימנרך 6100 656 .ועולמות
 יתל מלחו 0מק53יס תיוחס כח סרםומקור

 כענע כניכ51. נמוכם ומסתחרסמחפפט
 ססי6 פ6ף . סריס גפף סלאמססמפסטות
 עשו . סגו פרטיה ונקבס ח5ק נכ5מתפפטת

 קיני כ56ו גגדס מתנט5 כסניף זומר גוכן5"
 ע5יון0ממפוט ועולס כח נכ5 וכן כ3.55מני16ת

 גס עכ"פ סמתתיו. וסש5ס סכת עגמותנכ5
 h'o1 נמנ*6יח. ירכו סמחתון ומעלססכח
 6נ5 כמם"5. ססגחנו נענין משדכו 6פרכפי
 ומענין סנתף ע5 מורס ניס סוהס סעגססס
 5מע5ס 0כתנ6ר יחנרך "נדו 610 06רכפי
qh1)ריר גיל  גור, גשס  פוייס סט 0נם 

 עסתית  לי לססץלהוח.  נרלינו יתנ'סחתנרוחו
 מופרט סיוחו נגחי ג"ס 6'ם יחיד6וין

 6עפ"נ . כ55 סם נסוס 6תרמק 65מסעי5וווח
 גמגי16ח.גנד1 ושנוטפס נט5יס ס"ססעי5מומ
 מנח" מעין וס61 סגכנד. ססש זס מנדימנרך
 סענס סס נקרץ לכן יתגרך(. מנדו 706כפי

 ג 3"ס סמיוחיסס
חים



 בשער
 כי עם ר"5 . כו' ס56קיס 610 ס' כיוזש'ה

 56קיס נסס גקר6 ק61 ססגתטמ3ר
 נצמח . נ"מ סוי'ס מס גנח" גקר6 יתג'ומזרו
 ענין פ" כמ0"5 כו'. ס6לקיס 610 וס' "'סכ5

 חד6. דכ65 וסקיס3מ13ס
 ג"כוזהו

 3כ~
 דק"ס ריקין פסוק יחוו עבין
 6100 לכוין ר"ל )4( . י6תדס.~קיט

 הגדנה נעpSh 5'(1 סו6יחנ'
 סורם ומקירשכחוח
 ב: ס, ובזה י5 ח5 וחיוהנונםמחכו
 ימונח נעגין *י( רו 61ף . וסעו~זיתסנל61יס
 ק"מ נימיי נסכעי'י מ3י6ות 1סמ3י6סנר6

 ט'16ולוסוססמקיגו!
 תלך גנת מב)בחסמי. ונריוח ועצמותכתומ
 קירס ליקימסלימי סוי"ס ננחי' 610עכ"ז
 I'hc יהנ' מ3ד1ופחך

ג"ס:לינב:ס
 תכלס יסלחולכלונס חוג3יס כ51ססנר61יס

דליי"ם3חגדון:מ לחרופו כנד כ5לח"ו
 כלל. סנמ מיגו~,bWb כ5 סממ65 יחנרךתפלוט

 n)DS ה 4ק ;יסהינ""

 נרגון תסכותו עול עליסס תקנליס וסתם . ו"וטיסנעליס
 לקיוסתו ערוך 6ין 6מר יסג' טסו6 כלל ערן *ין וק"וכים

 וצי קמיע מחינין בל6 סעולתו' וכל ספסוט 6מ7וחוועולס
 ותפוסל כרוך סמוא יחי סגס3חסו כלל כ"מנ6תת*יגו
 1ל6 ססליס סכולם ((otb1 עולעומ על הלכותוגכנו7
 תתג6 גיולתו ??t~1P ית3' רקססוss) 6. קתי'ח0י3'ן

 סווסילוסו לסכח.לז6ת תלוהגו לקנלו לגונו סגולםעגותגומו
 3מם6': ג16נלסו"ל6 ל6 0עכ"ס וסתקיגו ק7יס. לגיקיוי,ל

thelk~l5ימיגוסו סימר סייגו ,"ל כוונתם פגיתיו' י"ל מנ"ל 
 6יך . כלל 3יוגי16ת ייגס כילו סם שעולצות וכל כללשלניו עוי וקין כסוט *מרוח 6מי רק 0וועססו6הפוק
 מנס . סולתות על שלכותו 3כ3ול תגורך ססו6גס3מס61מ"ו
 ו"יגו . טליסס עוולך יחנ' הו* נתגי6ומ יסגססעולתוח
 6ל" סתע. פקוק ימוי עולס גגי לכנמנמסנ

 רגוגו טגורס
 אעגין סו6 טפן ונהתת . סם3ח 3וס גמנמסו ט6עפ"כיהנ'
 סגננו חוס"ק וסקי יסודות ע"פי וסגסנתגו בסגתנוה)7

 )ולכ6ורס 3חס*': ג*תרסו לזקת גהם"ל. בנחיי (סכולסע"ם
 סיסקור6( )3ר"פ לרמ3"6 7"1:רלי'רג"רתיסיק:סנומ"י

 למעלס 67תליכחי' כיון ופל *חד. כתי' טוני תקריך :וט7

 ק5ת קסם ולפד עריכת. ל6 תו סםתי' רועות ול*רנעולהסס
 . תירס ל* ס* גס *תגס . 6"7 תיגת על י6הליכתי'ליסג6
 שמכנתו רימימ תסלת סכל istr ס6ר"י 3י3לי ליו7עי'כידוע
 : וינגן( 7"'ק תלכוח נקוי סיתם סנגי*ס נעגיןימ'
 3'( ;' )חולין ;"5 סעכיןסךרסו וזהו יבנ8,-ק

 ס56קיס סו6 ס' כי פסיקע5
 כל כי 6פי5ו.כמפיס. 6ר"ח מסנרו עי6ין
 סטומ6ס מסכחות נמסך סכספיס פעילומערר
 סכ0יף תכמת עכין וסיף טא"ס. שמרכנם50
 חכמת סייכו 5ידע. 3ריכין ססכסרריןמסיו
 סמרכנס כחוח עניני וידיעת סטומ6סממוח
 סכ0ופיס נעלי יפעלו מע"י . נסמותיססטמ6ס
 כחות כסוו0ניעין מ0וכיס ועכירספעולות
 חיומ נתונו סיספיע פנו סטונ ננקי'סטווז6ס
 סטנעי' כחות סדר סיפך כפיצוחלעסות

 ריס כגס קליפת פעל ע"ח ועייןוסמ;5וח.
 יתנרך כ5 תדון סנורך קנע סכן מחמתפ"ר.
 לנסוח נכתם יס6 סעיפי יסוח5ותמסכוכנין סנמסכ" סטנע" מכחות 5יזע5ס כחוחיס'עניני
 זמן15ת סכוככיס כחות טנעי מיפיך נספעו15ת
 כח סכ5 כייוע סנלי6ס. נעם 3ססססוקנע
 ויכי5ת כח יהנרך סנורך נו קנעועולס
 סתחהיו וסעו5ס סכת 6ת nlDOSIכמנסיג
 סמכחיסין 0ס וווים וכי'. סרוח ממס יסיס 6סרלכ5

 h~5nDO כחות סוור סלק ר"5 מעלס ם5פוו5י6
 כח לסנרך סנורך Pip וסו;ו5וה ס:י:ניס50

 ל6 536 5ספכס. יכו5ץ פיסו סטימ6סנכחות
 סקרוסיס ספעו5וח מסדר ח"ו 5סניח נכחםסיס6
 כסיוסניעין 61דרנס . קיוסס סוורכנס כתות50

cnthכרגע ממייק . סקדו0ס כחות 50 נסמוח 
 וכיז"מנתיקין  וזוורי. פעילתס עניני כלמתגט5
 נסווסן 6ומ6ס ענדין דיועיןנק5יפין יליןי"ת

 יעיין גורס. ונט5ץ ק5יפין 65לין דקנ"סוגסויות
 מע5מס ס5סס סכח ס"ין ניון . ככ"ל נטס"ת
 כיס. נעלסכחות יחנ' מלנדו עוד כילויןח"ו.

תס



 81ח גשער

 6תדותו עגמות לק "hS סכ5 ס65 ס63מתוגש
 !hS כ55 כת מני16מ סוס יג35דו עוד 61ין י%ספמוט
 כ55. עו5סונ3ר6 וסוס כח 010 ו65 סטומיסכיעת
 כמפיס. 1S~Db מ35דו עוד 6ין ז'סי
  6תת6 דססי6 עונדך ע"נ סת"ם מס סייני6וזהו

 וותות6 עפרך  ליופיל 69מסרר6דסוות
 מסתייע % סקולי לס 6מר תכינ,. רז"כלעי'
 5"ס וסקריי ופריך . כחיג מ35דו עוד 6יןמלתך
 . מעלס 50 פמ5י6 סמכחיסין ככפיס סמונקרץ
 מחזיק סיס ס65 ורפי . ,כותיס דגפי0 ר"חס6גי
 ומעסיו מחורמו כ"כ וכימי רנפיס חגינ6 ר'ענויו

 ל3ר  מתוך סיס  פנענורס עי סמלוגיססנוכיס
 ,Sw כתם  6ילסיכין  סכפפיס.  פיוטן בו  יפלוטפל6

 כת סוס טמ6ס סוזרכנס נכחומ 6יןכיוןסג6ממ
 osPW5 כחש יתנ'קנע ססו6 656 . חלי5סמענווס
 יס6 זס מע"י כדי 1מז15מ סכוכניס טנעימכתוש

 טועי מדלי לסנומ גס 6ף פעולותגיכי5חסלע0וח
 נס ו5כן ותסו. 6פם סס יתנ' ונסתוסמז15ח.

 ומעסיו תורחו קרומם ,כות ע5 סנטח 65ר"ח
 ס6מונס סז6ת ננפסו וסיער פירע רק .סמר31יס
 כת סוס מ5נד41ח' עוד ס6ין 65מיהס 1353ק3ועס
 סכתות לנעל  התיבתי  עלמובירופת  וסרביע .כ55
 סוס כ6ן וקין ע5מין  לל סמ65 יתיר  קרוןבולם
 נכון סיס 5כן . כ55 6חר כת ומניבוחס5שס
  סגספי  פנוולווו עריו 1DSP ס65 נוס נטות5נו

 65 ז"פ . טמ,ס סמרכנס שכחוחסכמםכיס
 ו  בחיב  תללרו עוד 6ין מכחךמסתייע
 גיוס ענין ס%ובאסת

~St)DI 
 5ססר נפ65ס

 6חריס  ריניןורנוטח גל  משיוו5נט5
 . נ55 רוסס מוס יעסו 651 נו u15cS יוכ5וס65

  סיליי' סו6 ס' hSo 5")זר נקנו קינעעםי(6רס
 כח יחנרךסו0 מקדו עיד 61יןסתמתי

~slps 5וסכל כ55 סעעמרוכ hS"  ססס,ט ורחרוחי  רק 
 כ55 מוגית וסיגו גמור גיט51 נחגו ומגטןית"ם.

 ומסעוד ורניןנעי5ס. כת סוסעג
  והרבי

  טופל
 ט61 יספיק כן . ניס  יתיר  l'1hS ריהתגבהו
 מכחות כל מעליו יתנט15  יתחיל, נידויחנ'

'ו*
 ,ש 6 "י,

hSn 
מ "הי  

 סלף פססכן "'( )צ'ט כן סעניןס61גס חסכ55.'
 יכר 3סקדמ' שזומר כוונתבכלל

 יכ',ך%'",ג
 (DS' מק"ג5ין סיסיך פקתך ע"6 סוף י"3דף

 6" יהסעניין העב סו6 דס' למגיערניע6ס
 סנסע'ס 5"ךס o)s פיוס וידעת כד"6ס"ק"

  כ5פימעל'5הגחםסםלף ס56קיס 610 ס. כי1ג1'
 וכרינרע3"נ רסוי'סימה,  :וי:1:יב ריייס  סמ6516תנ6%

"51 
 כמו ע5 ממניסו

 פרוד" ימיי 651 חידכ65
 5גס סניי6יסעניי6ת

 (o,~ubSp,ntb יסתלק ס'6 ססו66פי'

 וסו"6תיתת תחכם6ין. וגס וסנן. כו'  bnSuמע5
 ::ן: ע"ז,: 5פע51 ויקס15 קומריגזור
 5ע3'ן: ת13"ל סיפוך כפ65י וגסיםעכיני
  סמסענדותרביטוסר כיון סטנעי. גחותסרור
 ו6נ5ו לבר. ית' רעלו  התות  )ל בקתה  ל??ו,תוית
 סקנע סטנע נסידור לפעיל . רגע כ5 סיס סכ5ית'
 גר' ספליט כמו סטנע. סיפיךסידור6ו

 דוס"נן תנינ"
 כל רלינו  כסי ופועל 16מר גיזר כסיס

  לסמן ס6מר מי כגמרו סטנע סידור סיפוךעת
 יתנ' 6נ15 ט65 ר"5 וישיק לחוון יקמרוירליק
 נידו. נ"מ סנורך מספיק וכן כנ"ל. 5מוזס זססוס

 : ענינת  מבפלקות  כמ6%בפ"ם 6תו רנומוכמגס
 ייויסס. כ5 ס6נו' שנתת עכין סיס וזה יגפרק

 וטמרת %קחס ננ"ר16' סמאכי
 יחנרך קרנונו מת0נמס מדנקי שיו 5נססרוסה
 לל נרל%ס ובס* .  רגע שפסק נקי ימיכםכ5

 51כן 6נ05. נחסנו וחסו 651פם סנע51ססכתיח
 1ננ6יסס סמערכו' נסרור נפ65יס 5נסי' גס1כ1

 5סקר6 ע5יסס יתנרך סמו נתיחד ו5כןכנ"ך.
56סי



 %שער
 נענייו יתנ' וכ6יזרו יכי. עתק 56סי 6גרסס4סי
~pkסן מן ס6נות נ"ל קמרו ו4ס . 6נותיכס 

 :סמרכנס
 יארגמס. עיד סיתס מסרים סייגתאטנם

 ועלט .כהוססעידססתורסו65קסנגייונר
plS~nיתג' סו6 ניקר ממררנחט מדרגתו 
 ום' הנרסס 56 61ר6 סוי"ס. ולמלקנינעגמו
 . 5סס טדעתי %  סויגה שמי סדינ56

 המעלס הנתנקר סח%וק ענס סו6 סו6ווטעכץ
 סרוג ע3 כי . נ"מ סף'ס לסט opk מפסנין

 . 4קיס ספס גימר מנינו סינוס ספגתנענין
c~pShoס"5קיס יפגיו. קנותי סתס5ט 6פר 
 קותו קור6יס 6גחט וכן . מעודי 16תימרועיי
 קדומת נענין כמפק . וט' 6נרסס o5b~יתג'

 ועגיזנעי5ס גת פוס ע5 ססניתומדרנתססל6
 סיתס ל6 ננ61מס ססגח למכס .כ55

 eo~)b5h ו6ר6 חס"ס לגמרי.סכתו'מוונאומס גניטוי
 ורשל 4קי' סרס כעגיל ג"כ גרניט "וי נ56וט'
 6כי רגע כל וגרסותי כולס מכתות נע5ס6ני
 נסס קנעתי מלפר סכחומ כ5 מערכתממדר
 עכיןסמי ננחי' 6נל זסו6לפדי. סנרי6ס.נעת
 65 פי"6( 5עי5 ענינו פי 0כמנ6ר )כמוסורס
 ממרע"ס 6נenhl~) . 5 נספגת למסנודעתי
 סענס סוס נחי נענין גנו6תו סמנתסיתס
 חונן כח סיס סיס %כן65 סוי"סנ"ס.סמיותד
 ס' נסי כ5 עיי וכן . ננו6חו ספנת 6ורגפני
 מכחוש ג5 מני6ו' ניטל כווט ר16 יפו ע5מנערו
 . כמסיועו לנמרי יחנ' מלנדו עוד 61ץלנמרי
 וסול וכו: 610 ס' מ סיעת סרהח 6חסכמס"ס
 ז"ש : כגק ניס סורס סמיותד מסט ופי'ענין
 סוהס. 6ני 56יו ויקמר מכס Sh 6לקיסוידגר
 לסיס מסט פנס נג61חו פסגת נחי עכססודיעו
 ס. כי סכתונ כענין מו"ס. נחי סכ1%65
 bS ו6י5ך ומי . מלנדו עוד 6יו ס6לסיססו6

 651 חסר . גל יקמר י ויינר 56י 6נ4כזכר
 השפ . פ6'פ סוישס ירעו 6מר וכו' נניאקט

 שמגעיי 4י h~rnnb 65 קנסן %נני כשוגתיקון
 hSm וח6 כ% כסויך נ% מפס לגני 6נ5כר

 : ע:% וני' הנרסס 6761%
 סדם כסף נס'פ Str מהמרס ענין ג"כוהוא

 סג6' יומס יותר והסרן כמפס סכרגד51
 61פר עפר ו6גכי כתיג ג6נרר4ט י46ג6גרסס.

 ויפר עפר כי מס. ונחגי כחיג ולסרן 3מסס141
 דגדוגה למני16' עייין ממר*ע"פ
 סו6 יחפי עפי וענק מפרע"ס 6נל )*( .עפר

 פיס OIDi'h כ4ו6מרוגחגימס
 ?ף כ ז 6כ

 שקול ייגיג ש"כ לגמרי כ55 נעמסמני16ת
,ewt)קו%:פי:"נףסיט כ55 הסרן 6מ גס כי 
 בסילוק ומגין . %ותיג וכשלמרס שנח" ,ת נ,6תו
 כעג'ן לנסי צפי גע 61סרן.לפי כמפס סלנדון

 ע נלגלכתי" ליק ס" ע5 סיתס יפר6לסח5ינח

 לניס כלפין האינספניקס
 סו6 סיס סגיר,ס סמדרנס נזבח מעיקי6נל
 פמפס 6מר ינתק פ"6 רנס נםמוח 11"םלנד(.
 6ח וראית* ט' ט6רי פפפטתי ממך גד651כי
 ממך יותר נמענותי 6ני מפס 6*5 ססכינס.פני

 536 כו' עינך וכסו ססכיגס פכי ראיתס6תס
 6% נפני' תכיס סמכינס עט מדגר הייתי6ני
 י'5 סרת'ו משם וגי . למנין 1מנו6ר . עיניכסו
 לטרסט 6נרריט נ"ל האמרס נפי ~1SIASA'נם'
 פסיק ל6 מפס ומפס טעמך. פסיק יעקניעקנ
 מועטת ותגיהם מפסק ענין ע5 6100 .טעמך

 : עזם סעףמענין
 רגע מ1כוכ5 מפרע"ס סיס ולזאת ידפיק

 ו6סמעס עמרו כמט5נט6ס
 דאצ'ה וכן )*(. רז"ל וכמנם .וכר
 6"י נ" והיא גכ5 גגו6מו מסיגסיס

סמקומומ
~ehs 

 ש,שקבטב מקוט
 ולנמלץפיסיים



 BSמ גשער

 ל* ועסקת גפכע5'ו גמורס653 3סם611סם"ם'ס
 ט,סיעמ6יולכ,ג כמתמרס כ%. חידקסוס
 עמיע נסכמנ14 סגם וגנמן' פ"נ רנס נעמול341
 ל סי ו3חזימ פ39רגס

1'0 
 מצם ס5מג,כ

 יעקד ו5כן6עכו עיט. כסף עכס 1s11DPגפטק
 כעי פסוס ע'ס שנישו עם סקגשס דינר 5מסוי5

 olnb לי נניכ' ססלוכו'%מדךמססממוך

'Phnנ,כ 610 ס3י6לגו כסי 63רןפטי פט4 מקיס 

'מ"ע. סרוגי נפםו גקשס 6םרורק 'ו', יי ,.ן'יג'"ייי,גבב::

 סעגיןסטר6  וס מסוט על vlnwsנ66תכנודך
 כנודו סקרן כhS" 5 י0ש0 610 6יךו5ר6ות
 610 ניהן5ווספיגו ל6 זס מגי. פנוי 6תר41ת
 : וט' יר6גי 65 כי וכו' eh~S תוכל %ימנ'
 עד עת' כ5 סמדרנס נטת וגד% סטךוהיה

 מן סליקו קידם otSb חכס גיווס*5ס
 מטת ס6דס נכח קפודי סיחר גם4מו' .סש5ס
 הורסגש גמסנס כגעסמ3יט סעילס. גשנעות
 'oi~pk ס. 6ת 'osb5~ 6מר :wincl 'Snpg; 6סוסיס
 מדגר ניסין 6מר ס6חרי1 נפסוק 4 ותיכףוט:
 סטתן ססו6 כר 6ו1:ס מטר ,גחתוגעוו

 נ55 ממ3י16ת עגמו כעיני כיס6נטלוספיעי.
 . וגתתי 6מר 5כן סמדנרח לנן סםכיגסווק
 . רסס סל גרוע מתוך "דגרת שכינס ש*5ודפ

 hSh 146 י 651 גו "כגר פס 56 עסוכמטס
 עניין גס4מ1ת סמדרטס 641ת ממם גתוט3ו
 חט6 מעת טפחו 6דס סוס 56יס וכס65

 ינסוק ע5 6נם סיס 56יס יחס 65 וגסרוס"ר
 סתו9סק ססעיוס כמו נ"3. סנ561 ניכיתעד
hbl61ף ט' כמיס ניפר56 עוד נניף קם( 

 וקלי ננתיח סי6 סחורס עגל. נלסון%0מר
 דור כ5 עגור סוחר לגריס. דורות ומן ע5גס

 גניך סיור 3,ס op סל6 למי גיסמייעיס
 6דס חייג 3תי*6 סמדרל(.ו5כן6מרוכמעסנן6ת

 6נרסס ניגוחי כמעפי מעסי יגיעו מתילומר
 6מגס . מפרעשס 6מרו5מעמי 651 ויעקג.ינתק
 3עת סעכ"פ . קמתי 0' יר6 לכ5 ר16יעכ"ז
 יכולינו כפי לגגו נטוסר יבטל לסחפ5לעמיו
 6ין כ14 כחותיו סנעו5סוכ5 מכחות כ5וסכנתו
 3ו לק נ35ו ולסתד3ק 3עיסכ0ah~bn .55יס
 נ6תמ כי לפר?יס. ועכ"פ גשס. יתיר  ידוןיחנ'

 ונפרט סלנ. טסרת  נענין סווה  סעהים כללי
 כמהפלל 6פפר  בלתי כמעע סללו3דורוח
 "מר וכגר . סננוס סמררגס nhr3יחמירוה

 תפלגו.  מרין מעולס כ5 לפטור ימלגיר'6
  ומסתכל  סוו6ס -  סטסור סעונךליפ"כ

  5רנ1ן סיסיו  עגיליו כל SP לגנו  נטסרההמיי
 עכ"פ מיתפלל  לסגים יוכל יח"פ. כל ירוןלפני

O'p~DSסמררגס. בוית 
 פסמחפלל  נו61מלס s~r  כונחס מנוקרועתה

 וק . כמקוס 5נו 6ח סיטיןגריך
 תעם 56 מתפ55 וכס6תס נקנות וילמממרס

 לכחן ס% מער  פנפן  14סר סנריךיע . גיס סמקיס יפט וחחגוטס רחמי 656וכו'
 טסו %5ס ח"ו גתפ4ש לגו מנמת%סיט

 פיוס  לביון סל6 נלנר  וו ו65 . מסג536יס6פי
'~DDלל6 עניס סח, כי. לנד  טיטן וכת *pbh 
 וניע ר6וי פגם 6לי ת"ו. נטיעוה ועיניןקוות
 עייוניס סכחות כל גמור  ניטול  נרניניסייטל

 . נמחקות תיגס נ46 כחותיו כ5 וגסותתהיטס
 טעסק מגס hSh סהפימ.  נ4ונענין  וו)651
  וריכס ב"כ  כרפוי. הנלו  פתחוייסגתורס
 מ6מרס  כערן . סמדרגס  nhr עעייפהסיס
 hSb  ממייימין ז"פ 6ין ע9נ( כי6  )מוטסדל
  ולכוון  1YbD) כמי  ירמו סממיפימי

  פל למקומו רק 3תע5תו לגוטסרת ומסרגיי
~stw 

 סו6
יחיה



bdגשער 
 ע5 06 כי . hD)O ע5 1מר6ס סגני6ים ג5נ מעולס כ5 סממ65 3"ס 6"מ ע51ס סליחידו

 וניס נ16יר ונקרן גרטיס ס56קיס סו6 ס' וע' . מגיס פנוי 6הר ו5ימ כירשוושעולוזו)ז
 . עכ"ל ס6נות pSb' פסול סעו5ס ונס ונשי6מ). Snrono. וכירה שורש סיף זערוקת
 : וסנן סגר,ס ' מכנור ע5 יחגוג 56 ס' 6תסכרוך

 ג שערסליק

 , רעלכי ע5 סע5ו חירושיס 6יזס 5סעמיר "מרתי , נכוי ח5ק מכייר hs51~bס5,
 נימק ירו' ד65 מסוס וטעום וכו' ריי מוכיח מכלן נסופו 6מר ר"6 ד'ס תוס' נ' כ"טמסחים

 ניעור 6ו סריפס רק ניטף קינו דתסניהו סחוס' rlu'n דלפי קומר ונר6ס .5עסס
 רפ"י nu~cS 6נ5 5שס. סכיתק ל"ו סוי מ"מ נפסח נסנ6ס חמן ד"סרינן לדירן גס6חר.

 5קייס ויכול נסנ"ס ס)ותיר לרי"סג רק לעכס גיהק דמוי )ווכח 5, . ניטיל גס סייגודחסניחו
 דכרסותו מ6חר . חיסורו זמן החר 6ף כביטול גס ומפניתוסעסס

 קיים"
 קורס כמו 5סנוס

 נניעור. רק תם3יתו לקייס יכיל והינו היסוה זנן החר נסנ"ס ד6סור לדידן 6נ5 . ליסורוזמן
 נוקמי o~s b~P דלקוון ונרייח6 . עמס שקרוס ל"ו 656 לעמס. סניחק ל6ו סיקרה סנרך"ין

56ינ"
 ס3ר" ולפי ולי'סג.

 מס עיין ד5וקס מפסק ל יין ח"ווו מהו פ"6 סר)ונ"ס יתורן זו
 3טו5: סו" סנחורס דססנתס סכחנ סס פי"ג ועייןנמ"5.

 ומכפיר אר"י מפירם סם רם"י עיי וכו'.  מתלוית סנג 63מגע 6מל נתמן ורנ ע"ג. לסוכה
 נקינריסין "ף סנרייה" תיירי ר"מ 5רנרי כי ו6ף nSD. רקניס נקונייסין יוקץ נ6מ3ע6ף

 מרקוודנוי רס"י שיכחת . כים נקינריסין qh היירי סנג מפת ע5 ר'כ 5ד3רי וגס .כ'ס
 סגניך

 וכנרייחת ניחני'. יק מכויר "יכו ונקרן . שגג ל116גע ג3ן ע5 וסיכך נקרן קונרסין ד'נען
 ח"ו 3"מ 5" 6ך רקם. הריס קנחנו סמם ו"ף : וכו' טפח נסן וים וכו' רו"ין 16)ור סר"יספניי
 סכחליס מ3ד מיינו נתמנע גס סקולי . לענ"ר שגרפס נחורהו חלקנו סוס לק וגריו.כיהור
 מכוון כסעו)נדי דוקק 6ל6 כ"ם נקוגרסיס מכמירים פינס וחכויי . כ"ס נקינרסיס qh ר"ימכסיר
 רמומי3 וסנרייחp'Dh . 6 גוך ,יורי' ל, סכתליס 3יר  כשעייוריס 36ל סגג  סתתת סכת~סעל

 ולכך סכתליס. ב5ר סגן גבי על לכצך זעום ודתי סכהליס. ב6רן53ר  קונרסין נכעךרי  6יירי)ויגס
 כנוו רו"ין  כ6ן ר"ח כנורל6

 נהיית"
 : כתפיס ניגיסס ופין גפרן גנען דמיירי סמני'

 החיסחס 06גפר( וכד. לרפ3"6  הימס . לסגינ סיס םל6 5י6יר מנין ד'ס תוס' ע"6 קי"ג דףב"ב
 )ושבט ססי'  ליקיר לו  ל6סי' סל, סירן.  ס,רךנהתל9ס ל63י qh1 ch טינף. עכסכפשטן

 fp1?1 לשחור י5ו סלי לפרשונריק  כ"י(. י 6' 3ר"ס 93ר6 כיו3ו6ר מנפז.  ס3ט חל9 שסוף בגלער ינוח ירוצח עירס ..יסירס
 רגמרי

 לריין לתפ"ס לו סי' כווגחס0לפיס,ייח רי נ6ווח.
  ליקיר מנין דכי 5יסנ6 ע5 ומתיזיסיס SD30  ירומת ע"י ל, 06 וונוס לתלן ליקיר לו מסוכי
  ח3רוןלקת 36יו 6בי כי 11נ0ון.  לתלן ליקיר ווס מרייק ל,  רלכך  לחרך.  וכרקנו לסגונ. סיסל6
 כי . ל(גונ סיס  של6 ליקיר 5ו מנין וכי סו6 שדיוק רק .  כ"ח( פי  )0ס מנסס 3ן מניר 3ח6ח
 : וכו' bnnh דנסוג bSh . תחנכו  סירסו כניו שגוג וזן רק קירס 15 סי' 65 חצרון  36יומלכי




